
Aanvraag Interpellatiedebat

Met verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde, doen de fracties van Echt 
voor Albrandswaard en de Partij van de Arbeid een verzoek tot het houden van een 
interpellatiedebat voor aanstaande maandag, 24 november 2014.

Onderwerp: berichtgeving rond de sluiting van de Klepperwei 

Motivering:
Afgelopen vrijdagavond hebben de fracties van EVA en PvdA uit de gemeenteraad 
kennisgenomen van de voorgenomen sluiting van verzorgingsflat ‘de Klepperwei’ in 
Rhoon. Beide fracties zijn van dit nieuws zeer geschrokken.
Vooral ook omdat uit de berichtgevingen ook blijkt dat de voorgenomen bouw van 
een verpleegtehuis in de wijk Essendael niet door zal gaan.
Dit zal grote gevolgen hebben voor de ouderenzorg in Rhoon en in onze gehele 
gemeente.
De fracties willen met het College in debat over de volgende vragen:

- klopt het nieuws van de sluiting van het verzorgingstehuis ‘de Klepperwei’ te 
Rhoon?

- klopt het nieuws dat Argos niet voornemens is de voorgenomen bouw van het 
verpleegtehuis in Essendael daadwerkelijk tot uitvoer te brengen? 

- Sinds wanneer is het College op de hoogte van de voorgenomen sluiting van 
‘de Klepperwei’? Op welk moment in de tijd bleek dat het onmogelijk zou 
worden de Klepperwei te redden en of de nieuwbouw in Essendael niet meer 
gerealiseerd zou worden?

- Welke gesprekken heeft het college gevoerd met de directie van Argos/CZ (en 
anderen?) over de toekomst van de Klepperwei en de voorgenomen bouw van 
het nieuwe verpleegtehuis in Esssendael, in de periode tussen maart 2014 en 
22 november 2014? Met welke inzet is het college deze gesprekken 
aangegaan?

- Wat was de aard en de inhoud van de door het college gevoerde gesprekken 
met de directie van Argos (en anderen?) in de periode genoemd bij de vorige 
vraag? Daarbij graag ingaand op de volgende aspecten: 

o de wijze waarop de portefeuillehouder heeft getracht het tij te keren, 
o de initiatieven die het college heeft getoond om voortgang te krijgen in 

de nieuwbouw, 
o de verschillende betrokken partijen bij deze gesprekken; zijn 

Woonvisie en Woonzorg nog betrokken bij Argos en CZ?

- Wat zijn de consequenties op de lange termijn voor de langdurige zorg in 
Rhoon? Wat voor invloed heeft dit op de verdeling van deze plekken voor 
ouderenzorg in onze regio (BAR. Rotterdam/Rijnmond);

- Op welke wijze heeft het college de gemeenteraad over de ontwikkelingen 
rondom de Klepperwei, en over de aard en de inhoud van de hiervoor 
genoemde gesprekken, geïnformeerd? 

Dit zijn tot dusver de vragen die wij graag aan de orde laten komen tijdens het 
interpellatiedebat maandag a.s.



Natuurlijk staan wij open voor een eventuele toelichting hierop.
Eventuele nagekomen vragen zullen wij tijdig ter kennis brengen van het college.

Vriendelijke groeten,

Hans van der Graaff, fractievoorzitter PvdA-Albrandswaard
Thomas van der Knaap, fractievoorzitter EVA-Albrandswaard


